Štatút televíznej súťaže
„T A X Í K“

Názov súťaže:
TAXÍK
(ďalej len „súťaž“ alebo „program“)

Forma:
Verejná súťaž podľa §§ 847 až 849 zákona č. 4011964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení
neskorších predpisov.

Vyhlasovateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“), Mýtna 1, 817 55 Bratislava
v spolupráci so spoločnosťou smartin s.r.o. na základe licencie AII3MEDIA International Ltd
Co. No. 2522258-VAT No.GB 820 7457 36 Registred in England and Wales at Berkshire
House, 168 – 173 High Holborn, WC1V 7AA.
Súťaž je vysielaná na programovej službe: Jednotka.

Termín a periodicita:
Súťaž sa vysiela v priebehu roka 2012, jedenkrát do týždňa.

Zámer:
Taxík je vedomostná súťaž, ktorej cieľom je zábavnou formou podnietiť záujem divákov o
poznatky, vedomosti a myšlienky z najrozličnejších oblastí nášho života.

Propagácia:

Súťaž je propagovaná vo vysielaní televíznej programovej služby: Jednotka a na webovej
stránke RTVS, organizačná zložka Slovenská televízia.

Podmienky účasti v súťaži:
1. Súťaže sa môžu zúčastniť súťažiaci, ktorí v dobe výroby programu dovŕšili vek 18 rokov,
rozumejú a dohovoria sa správne po slovensky.
2. Súťažiť nesmú zamestnanci a externí spolupracovníci RTVS, ani spoločnosti smartin
s.r.o., vrátane ich rodinných príslušníkov. Súťažiť nesmú členovia štábu, ktorí sa
podieľajú na príprave a výrobe programu a ich rodinní príslušníci.
3. Súťažiť v programe Taxík môže súťažiaci, ktorý splní všetky nasledujúce podmienky:
a) súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže, ktoré mu vysvetlí moderátor pred nástupom do
taxíka; súhlas vyjadrí podpisom zmluvy,
b) súťažiaci podpisom zmluvy vyjadrí súhlas s vysielaním záznamu jeho súťažného
vystúpenia, s uverejnením časti súťažného vystúpenia v televíznych upútavkách a s
uverejnením jeho fotografií, príp. spracovaním jeho osobných údajov pre potreby
programu a v podobe určenej a odsúhlasenej vyhlasovateľom súťaže,
c) súťažiaci súhlasí s PR akciami súvisiacimi s jeho účinkovaním v súťaži (napr. TV
rozhovor, články a fotografie v tlači a podobne) a to bez nároku na akúkoľvek
odmenu,
d) súťažiť môžu v jednej „hre“ najviac tri osoby (tzn. v taxíku môžu sedieť s
moderátorom – taxikárom najviac tri osoby),
e) súťaže sa môže súťažiaci zúčastniť iba jedenkrát,
f) súťažiť nemôže osoba, ktorá je pod vplyvom alkoholu, omamných látok, chorá,
zranená, nevhodne oblečená,
g) súťažiaci za svoj výkon nedostáva inú odmenu ako výšku sumy, ktorú nahral v súťaži,
h) súťažiaci sa na miesto a z miesta nakrúcania programu dopravuje sám, na svoje
náklady.

Pravidlá súťaže:
Moderátor súťaže je vodičom taxíka, do ktorého môže ktokoľvek (ak splní hore uvedené
podmienky) na ulici nastúpiť a využiť ho na prepravu do cieľa svojej cesty. Súťažiaci –
pasažier cestovné neplatí. Do cieľa cesty ho moderátor dovezie len vtedy, ak správne
odpovie počas jazdy na súťažné otázky. Za každú správnu odpoveď dostáva sumu, ktorú mu
v prípade správnych odpovedí moderátor taxikár na záver vyplatí.

1. kolo:
Moderátor kladie päť otázok. Za každú správnu odpoveď súťažiaci získava 15 eur.

2. kolo:
Moderátor kladie ďalších päť, už náročnejších otázok. Za každú správnu odpoveď súťažiaci
získava 30 eur.

3. kolo:
Moderátor kladie ďalších päť otázok. Sú opäť náročnejšie. Za každú správnu odpoveď
získava 60 eur.

Súťažiaci má k dispozícii dve nápovedy:
1. Môže volať priateľovi „na telefón“ a opýtať sa ho na správnu odpoveď na otázku, ktorú
nepozná.
2. Môže sa pristaviť s taxíkom pri jednom náhodnom okoloidúcom a opýtať sa ho na
odpoveď na otázku, ktorú nepozná.
Súťažiaci má k dispozícii „tri životy“: po každej nesprávnej odpovedi jeden „život“ stráca.
Po tretej nesprávnej odpovedi stráca posledný „život“ a aj všetky dovtedy nahrané peniaze.
Musí okamžite vystúpiť tam, kde sa práve nachádza.
V prípade, že cesta taxíkom je dlhšia a otázky tretieho kola sú vyčerpané, súťažiaci dostáva
ďalšie otázky, až kým nepríde do cieľa cesty.
V prípade, že cesta je kratšia, súťažiaci dostane toľko otázok, koľko umožňuje dĺžka
absolvovanej cesty.
Ak súťažiaci správne odpovedal až do cieľa svojej cesty, dostáva od moderátora ponuku na
zdvojnásobenie svojej dovtedy nahranej sumy – tzv. double.

Súťažiaci má tieto možnosti:

1. Môže ponuku odmietnuť, vtedy mu moderátor vyplatí dovtedy nahranú sumu.
2. Môže ponuku prijať. Ak odpovie na otázku nesprávne, celú dovtedy nahranú sumu
stráca.
3. Môže ponuku prijať. Ak odpovie správne, moderátor mu v hotovosti vyplatí dvojnásobok
dovtedy nahranej sumy.
Daňový režim:
Finančná výhra podlieha zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Dani podľa príslušného zákona vo výške
19 % podliehajú výhry nad 165,97 eur.
Vyhlasovateľ súťaže, v zmysle príslušných ustanovení tohto Štatútu, vyplatí súťažiacemu
finančnú výhru zníženú o príslušnú daň, a to v hotovosti priamo na mieste.

Ostatné ustanovenia:
1. Súťažiaci je povinný pred účasťou v súťaži potvrdiť svoj súhlas s pravidlami televíznej
súťaže Taxík vlastnoručným podpisom.
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje režisér
programu na mieste nakrúcania.
3. V prípade technických problémov pri výrobe programu môže byť súťaž prerušená, o čom
rozhoduje režisér programu.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť výkon súťažiaceho do vysielania.

Záverečné ustanovenia:
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať verejnú súťaž v zmysle § 849 Občianskeho
zákonníka.

Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania generálnou riaditeľkou Rozhlasu a televízie
Slovenska.

V Bratislave, dňa 09.03.2012

PhDr. Miloslava Zemková
generálna riaditeľka

